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Κανόνες του Παιχνιδιού 2019/20 – Σημαντικές διευκρινίσεις
Αγαπητέ κύριε ή κυρία,
Σε συνέχεια πολλών αιτημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού
Συμβουλίου (IFAB) ενέκρινε τις κάτωθι διευκρινίσεις, κατευθυντήριες γραμμές και
υπενθυμίσεις σε σχέση με τους Κανόνες του Παιχνιδιού 2019/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) δράττεται επίσης της ευκαιρίας να
επισημάνει την σημαντική προϋπόθεση, που ενσωματώνεται στο Καταστατικό της FIFA, της
τήρησης των Κανόνων του Παιχνιδιού όπως αυτοί ερμηνεύονται από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA.
Κανόνας 3 – Οι ποδοσφαιριστές
Η αλλαγή στη διαδικασία αντικατάστασης απαιτεί ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται
να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο από το πλησιέστερο σημείο στη γραμμή του ορίου.
Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά εκτός εάν συντρέχουν σαφείς λόγοι ασφαλείας ή ο
διαιτητής επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει γρήγορα από τη διχοτόμο
γραμμή, στην οποία περίπτωση εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν αποχωρήσει γρήγορα, τότε
πρέπει να δίνεται κίτρινη κάρτα (παρατήρηση).
Κανόνας 8 – Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού
Πρόκειται για ελεύθερο διαιτητή μόνο όταν η μπάλα αγγίξει τον διαιτητή (ή άλλο
αξιωματούχο του αγώνα) και "παραμείνει στο παιχνίδι". Εφόσον η μπάλα βγει εκτός
παιχνιδιού, το παιχνίδι ξαναρχίζει σαν να μην είχε αγγίξει τον αξιωματούχο αγώνα.
Κανόνας 10 – Καθορισμός του αποτελέσματος ενός αγώνα
Τον Ιούνιο του 2019, παραχωρήθηκε ειδική εξαίρεση στη FIFA (Παγκόσμιο Κύπελλο
Γυναικών της FIFA 2019) και την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Νοτίου Αμερικής
(CONMEBOL - Copa América, Copa Libertadores και Copa Sudamericana) στις περιπτώσεις
χρήσης διαιτητών VAR: να μην παρατηρείται (με κίτρινη κάρτα) ο τερματοφύλακας εφόσον
διαπράττει ένα παράπτωμα κατά την εκτέλεση λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι που
οδηγεί στην επανεκτέλεση του λακτίσματος.
Η εξαίρεση επεκτείνεται πλέον σε οποιαδήποτε διοργάνωση στην οποία χρησιμοποιούνται
διαιτητές VAR, εφόσον επιθυμείται η χρήση της εξαίρεσης, μόνον όμως όσον αφορά τη
διαδικασία των λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι και όχι τα λακτίσματα από το
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σημείο του πέναλτι στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Παρόλ' αυτά, εφόσον ο
τερματοφύλακας διαπράττει συστηματικά το παράπτωμα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
των λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, τότε ο διαιτητής θα πρέπει να τον παρατηρεί
(με κίτρινη κάρτα) για συστηματική παραβίαση ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
Οι διαιτητές πρέπει πλέον να δείχνουν κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στους αξιωματούχους
ομάδας για τα παραπτώματα που αναφέρονται στον Κανόνα 12. Εφιστούμε ιδιαιτέρως την
προσοχή στην προϋπόθεση για την επίδειξη κόκκινης κάρτας στις περιπτώσεις όπου ένας
αξιωματούχος ομάδας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για να έλθει σε αντιπαράθεση με
έναν αξιωματούχο του αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του ημιχρόνου και του χρόνου μετά
τη λήξη του αγώνα.
Κανόνας 14 – Το πέναλτι
Μία από τις βασικές αλλαγές στη διαδικασία των πέναλτι (συμπεριλαμβανομένων των
λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι) έδωσε περισσότερη ελευθερία κίνησης στους
τερματοφύλακες μειώνοντας την απαίτηση όλο ή μέρος των δύο ποδιών τους να ακουμπάει
στη γραμμή του τέρματος κατά την εκτέλεση του λακτίσματος και πλέον η απαίτηση ισχύει
για το ένα πόδι μόνο, ενώ προβλέπεται και ακόμα μεγαλύτερη "ελευθερία" καθώς το πόδι
δεν οφείλει να αγγίζει η γραμμή, αλλά μπορεί να είναι πάνω από αυτή (στον αέρα).
Δεδομένης αυτής της μεγαλύτερης ελευθερίας, οι τερματοφύλακες πρέπει πλέον να τηρούν
τον Κανόνα και οι αξιωματούχοι αγώνα να διασφαλίζουν ότι, εφόσον ο τερματοφύλακας
παραβιάζει τον κανόνα πριν η μπάλα να είναι στο παιχνίδι και αποκρούει το πέναλτι, το
λάκτισμα επαναλαμβάνεται. Μολαταύτα, εφόσον δεν σημειωθεί τέρμα από το λάκτισμα, ή
εφόσον η μπάλα αναπηδήσει στη δοκό (ή τις δοκούς) και/ή το οριζόντιο δοκάρι, ο διαιτητής
πρέπει συνήθως να εφαρμόζει το "πνεύμα" του Κανόνα και να μην διατάσσει την
επανάληψη εκτός αν η παραβίαση επηρέασε σαφέστατα τον εκτελεστή του λακτίσματος.
Αυτό συνεχίζει να ισχύει στους αγώνες όπου χρησιμοποιείται το VAR στους οποίους ο
διαιτητής VAR πρέπει να "ελέγχει" κάθε παραβίαση που διαπράττεται από τον
τερματοφύλακα και/ή τον εκτελεστή του λακτίσματος.
Πρωτόκολλο Βίντεο Βοηθού Διαιτητή (VAR)
Η χρήση διαιτητών VAR ισχύει μόνο στις περιπτώσεις "σαφών και προφανών σφαλμάτων"
και για "σοβαρών περιπτώσεων που ξέφυγαν της προσοχής" (ήτοι οι αξιωματούχοι αγώνα
δεν είδαν τι συνέβη) όσον αφορά τις περιπτώσεις γκολ/όχι γκολ, πέναλτι/όχι πέναλτι ή
απευθείας κόκκινη κάρτα, ή για λανθασμένη αναγνώριση σε σχέση με την επίδειξη μιας
κίτρινης ή κόκκινης κάρτας.
Η αρχή ότι η αρχική απόφαση εντός του αγωνιστικού χώρου συνεχίζει να ισχύει εκτός αν
πρόκειται για "σαφές και προφανές σφάλμα, εφαρμόζεται για όλες τις αποφάσεις για τις
οποίες υπάρχει ανασκόπηση, μια απόφαση δε δεν αλλάζει εκτός εάν είναι "ξεκάθαρα
εσφαλμένη".
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Για τις αποφάσεις που βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά (π.χ. σημείο τέλεσης του
παραπτώματος, θέση των ποδοσφαιριστών σε οφσάιντ, παράπτωμα του τερματοφύλακα
κατά την εκτέλεση πέναλτι ή λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, μπάλα εντός/εκτός
παιχνιδιού, κ.λπ.), ο διαιτητής VAR πρέπει να ενημερώνει τον διαιτητή του αγώνα εφόσον
υπάρχει σαφής απόδειξη από την επανάληψη της φάσης (ριπλέι). Εφόσον η απόδειξη από
την επανάληψη της φάσης (ριπλέι) δεν είναι σαφής (λόγω της θέσης/γωνίας της κάμερας,
δυσκολία στον καθορισμό της ακριβούς στιγμής κατά την οποία παίζεται η μπάλα, κ.λπ.),
τότε ο διαιτητής VAR δεν επεμβαίνει.
Το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει στους διαιτητές να "κάνουν ανασκόπηση" μιας φάσης στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχική απόφαση στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι "σαφές και
προφανές" σφάλμα. Οι "ανασκοπήσεις" δεν επιτρέπονται επίσης όταν πρόκειται για
"δεύτερη ευκαιρία" για έναν διαιτητή να ξαναδεί μια φάση ή για να επιβεβαιώσει ή να
"πουλήσει" μια απόφαση η οποία δεν ήταν προφανώς εσφαλμένη.
Ελπίζουμε ότι οι διευκρινίσεις αυτές θα συνδράμουν στην εφαρμογή των Κανόνων του
Παιχνιδιού 2019/20 και σας ζητούμε να ενημερώσετε τους διαιτητές σας, τους
συμμετέχοντες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Με εκτίμηση,
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB)

Lukas Brud
Γραμματέας
κοιν.: FIFA
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